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Situația intervențiilor desfășurate de efectivele MAI în județele afectate de
fenomenele meteorologice periculoase
Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, urmare a
manifestării fenomenelor meteorologice, au fost semnalate efecte în 10 județe
(Bacău, Călărași, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman,
Vrancea) și în municipiul București.
În cursul zilei de astăzi, efectivele Ministerului Afacerilor Interne, în cooperare cu
autoritățile locale au intervenit în sprijinul a 215 persoane aflare în situații de risc. Nu
au fost înregistrate situații grave care să nu poată fi gestionate în timp util.
Nu sunt semnalate puncte de trecere a frontierei închise, dar la nivelul drumurilor
naționale și autostrăzilor din Bulgaria este impusă o restricție de tonaj (12,5t).
La nivel național este întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru 841
consumatori dintr-o localitate din județul Prahova.
Reamintim faptul că, la nivelul județelor aflate sub avertizare/atenționare de ninsori
și viscol, Ministerul Afacerilor Interne are în serviciu operativ, aproape 17.000 de
lucrători cu peste 7.500 de mijloace tehnice.
Monitorizarea și coordonarea situației din teren este realizată prin Centrul Național
de Conducere Integrată al MAI completat cu grupa operativă a IGSU, respectiv
reprezentanți din cadrul Ministerului Energiei și Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Ministerul Afacerilor Interne recomandă conducătorilor auto să se intereseze cu
privire la situația căilor de comunicație pe care le vor parcurge și să își echipeze
autoturismele pentru a face față condițiilor de iarnă.

***
Exemple de intervenții din ultimele ore:
În județul Constanța, o șenilată cu paramedic a intervenit pentru preluarea a două
fetițe gemene, în vârstă de un an, cu febră care au fost transportate, în urmă cu puțin
timp, la spitalul din Mangalia.
Șenilata de la ISU Galați, dislocată în sprijinul ISU Constanta, împreună cu un
echipaj SMURD au preluat o gravidă intrată în travaliu din localitatea Călugăreni.
Șenilata a preluat femeia de la domiciliu, iar în localitatea Gălbiori s-a făcut
transferul cu un echipaj SAJ venit la întâmpinare pacienta ajungând în siguranță la
ora 19.30 la spital.
Tot în jud. Constanța, o șenilată de la ISU intervine în aceste momente pentru
salvarea unei gravide cu hemoragie.
În municipiul București, echipaje de la ISU BIF și de la DGPMB desfășoară o
misiune dificilă la intersecția șos. Odăi cu șos. București-Târgoviște unde un stâlp de
aproximativ 24m înălțime și 1 m diametru al unei reclame publicitare care este în
pericol să cadă în zona intersecției.
Pe parcursul zilei, efectivele MAI au acționat în sprijinul autorităților locale pentru
deblocarea a autoturismelor care nu rămas blocate din cauza zăpezii și a viscolului.
Între localitățile Botoroaga și Moșteni, DJ 503, din jud. Teleorman, 17 autoturisme
(printre care și 1 microbuz cu 8 minori), cu aproximativ 25 persoane au rămas
blocate. Un echipaj al ISU a preluat copiii și i-a transportat la adăpost, până ce
mașinile au deblocate. În jud. Olt, între localitățile Caracal și Cezieni, pe DJ 651, au
fost blocate 8 autoturisme, iar în localitatea Coteana alte 10 autoturisme. Toate
persoanele au fost salvate și nu au necesitat îngrijiri medicale.
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